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O nevyhnutnosti softvérovej pod-

pory pre projektové riadenie sa v 

uplynulom období napísalo mnoho. 

Dôvodov je niekoľko. Efektivita a opti-

malizácia práce, zdieľanie a vyhod-

nocovanie informácií, jednoduchšie 

plánovanie a sledovanie skutočnosti 

a v neposlednom rade aj konkuren-

čná výhoda.

čo však pohľad projektového ma-

nažéra? Vieme, aké sú jeho očaká-

vania od softvérového produktu na 

podporu projektového riadenia? čo 

všetko potrebuje k práci? A je vôbec 

dôležité, aký projekt vlastne riadi?

Rozmanitosť projektov je neuveri-

teľne široká. Krátke či dlhotrvajúce, 

interné a zákaznícke, s využitím pro-

duktov a služieb dodávateľov alebo 

bez, s obmedzenými ľudskými zdroj-

mi či priškrteným rozpočtom. A takto 

by sme mohli vymenovať mnoho ďal-

ších parametrov. Bez ohľadu na typ, 

zameranie, trvanie alebo náročnosť 

projektu, by mal projekt skončiť včas, 

s dodržaným rozsahom, neprekro-

čeným rozpočtom a v požadovanej 

kvalite. Za tieto oblasti je zodpoved-

ný práve projektový manažér a mal 

by ich čo najefektívnejšie naplniť.

Pozrime sa teda podrobnejšie na 

rôzne oblasti, ktoré projektový mana-

žér počas životného cyklu projektu 

riadi, a teda aj na to, v čom by mu 

mal softvér na podporu projektového 

riadenia „podať pomocnú ruku“.

ROZSAH PROJEKTU
Pod výrazom rozsah projektu rozu- 

mieme v podstate všetky práce  

a procesy, ktoré vedú k naplneniu 

cieľov projektu.

Softvér by projektovému mana-

žérovi mal pomôcť s naplánovaním  

a definovaním aktivít a všetkých prác 

a ich zadelenia do celkov alebo častí. 

Vytvorenie štruktúrovaného rozpisu 

prác (známy pod pojmom WBS – 

Work Breakdown Structure) a riade-

nie požiadaviek by malo byť samo-

zrejmosťou. Zároveň by mal umožniť 

sledovanie, kontrolu a vyhodnotenie 

ich vykonávania a plnenia.

ČAS
Riadením času sú jednoducho 

všetky procesy, ktoré sú potrebné na 

včasné dokončenie projektu.

Pod pojmom pomoc zo strany soft-

Softvérová podpora 
projektového riadenia 
– potreby a očakávania projektového manažéra

Tomáš Páleník
head of proman Department,  
pro it services

tomas.palenik@proitservices.eu

stratégie | softvér



eFOCUS 3|2010 53

stratégie | softvér

vérového produktu si môžeme pred-

staviť napríklad umožnenie zadáva-

nia úloh, skupín úloh alebo etáp. Plá-

novanie ich trvania a odhad nároč-

nosti a prácnosti, či ich zobrazenie  

v grafickej podobe (Ganttov diagram, 

sieťový diagram, ...). Neodmysliteľ-

nou súčasťou softvéru by mala byť 

možnosť vzájomného previazania  

a následnosti úloh. Možnosť ich pre-

plánovania a posunu v čase, defino-

vanie časových rezerv či míľnikov. 

Výhodou je aj podpora pri používaní 

rôznych metód, ako sú kritická cesta, 

kritická reťaz a iné. V neposlednom 

rade umožnenie sledovania skutoč-

nosti a kontrola dodržiavania plánu 

počas celého cyklu projektu. 

FINANCIE
Riadenie financií znamená vyko-

nanie takých aktivít, aby sa zabez-

pečilo dokončenie projektu v rámci 

schváleného rozpočtu. 

Softvérový nástroj tu môže pomôcť 

vo všetkých procesoch riadenia fi-

nancií (rozpočtu projektu).

V oblasti riadenia nákladov by mal 

umožniť plánovanie nákladov ako  

v celku, tak až na jednotlivé položky 

(napríklad faktúry), rozdeliť náklady 

na priame náklady projektu a nepria-

me tvorené nákladmi na zdroje. Zo-

hľadňovanie nákladovej ceny za ľudí, 

jednotlivcov, za rôzne pozície a roly. 

Na ich základe umožniť naplánovať 

presné náklady pri ich využití. Soft-

vérový nástroj by mal tiež umožniť 

sledovanie čerpania nákladov voči 

plánu a pomocou rôznych metód vy-

hodnotiť aktuálny stav projektu a oča-

kávané prekročenie, resp. ušetrenie 

pri jeho dokončení.

Okrem nákladov umožniť plánova-

nie a sledovanie aj projektových tr-

žieb, určenie ziskovosti projektu, jeho 

rentability a návratnosti investícií.

ĽUDIA A ZDROJE
Riadenie zdrojov, či už ľudských 

alebo iných, znamená ich čo naj-

efektívnejšie zapojenie do projektu.

Projektový manažér bude očaká-

vať od podporného nástroja pomoc 

v oblasti evidencie zdrojov a ich do-

stupnosti. V prípade ľudí ide najmä o 

informácie o ich znalostiach, schop-

nostiach a skúsenostiach. Vysoko 

cenená je možnosť sledovania ich 

využívania v projekte, alokácie na 

určité obdobia v rôznych rolách, sle-

dovanie ich vyťaženia, prípadne upo-

zornenie na ich preťaženie. Jednou 

z možností ponúkaných softvérom 

by mohla byť napríklad aj evidencia 

zodpovedností ľudských zdrojov. Ne-

mala by v ňom chýbať ani podpora 

pre riadenie zdrojov iných ako sú 

ľudské. Teda sledovanie dostupnosti 

a využitia napríklad áut, miestností, 

strojov, zariadení a riešenie kolízií pri 

ich využívaní.

KVALITA
Úlohou kvality je na jednej strane 

uspokojiť potreby, kvôli ktorým sa 

projekt začal, na druhej strane úsilie 

vykonávať prácu zo strany realizáto-

rov čo najkvalitnejšie, bez chýb a čo 

najefektívnejšie.

Tu možno využiť pomoc pri hod-

notení kvality odvedenej práce a jej 

výstupov. Hodnotenie rôznych činite-

ľov ovplyvňujúcich kvalitu alebo hod-

notenie vyspelosti procesov. Naprík-

lad aj podporou s využitím nástrojov  

a techník na riadenie kvality (štatis-

tické ukazovatele, Paretove diagra-

my, Six Sigma, ...)

RIZIKÁ
Riziko sa v projektovom manaž-

mente definuje ako neistota, ktorá 

môže mať záporný, ale aj kladný 

vplyv na splnenie cieľov projektu.

Pomoc pri riadení rizík môže spo-

čívať už len v ich identifikácii, eviden-

cii a sledovaní. V definovaní možnos-

ti ich vzniku a dopadoch, ktoré budú 

mať na projekt. V stanovení opatrení, 

ktoré umožnia ich predchádzaniu ale-

bo naopak ich vzniku a tiež sledovaní 

zodpovedností za riziká. Ich neustále 

sledovanie a vyhodnocovanie po-

mocou rôznych grafov a diagramov 

alebo vykonávanie analýz. Softvéro-

vý nástroj môže umožniť napríklad aj 

samotnú simuláciu dopadu rizika.

KOMUNIKÁCIA
Jednou z najväčších hrozieb ne-

úspešného projektu je nedostatočná 
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alebo nevhodná komunikácia. Cieľom riadenia komuniká-

cie je včasné a správne vytváranie, zhromažďovanie, dis-

tribúcia, uchovávanie a prípadné zničenie informácií.

Softvérová podpora môže umožniť efektívne plánovanie 

stretnutí. Zdieľanie informácií v rámci projektového tímu, 

ako napríklad dostupnú dokumentáciu, zápisy z porád, 

status reporty. Užitočným môže byť aj poskytnutie jed-

noduchých schvaľovacích procesov. Možnosť notifikovať  

a upozorňovať ľudí. Umožniť komunikáciu pomocou blo-

gov, diskusných fór, komentárov, elektronických násteniek 

alebo pošty. Ak navyše softvér poskytne komplexné re-

porty o stave projektu a jeho jednotlivých oblastiach, ktoré 

je potrebné komunikovať či už zákazníkovi, alebo vedeniu 

spoločnosti, ktorá projekt zastrešuje, môže sa tak stať ne-

odmysliteľnou súčasťou práce projektového manažéra.

OBSTARÁVANIE
Pojem obstarávanie znamená zabezpečenie tovaru ale-

bo služby z vonkajšieho zdroja. Mohli by sme ho nahradiť 

napríklad aj slovom „nákup“, prípadne novo využívaným 

pojmom „outsourcing“.

čo by však mohol nástroj na podporu projektového ria-

denia priniesť v tejto oblasti? Tak napríklad sledovanie do-

dávateľov, ich hodnotenie a teda pomoc pri plánovaní ná-

kupov. Možnosť využívania šablón a kalkulácií na tvorbu 

zmlúv a ich samotné uchovávanie v elektronickej podobe. 

A z toho všetkého vyplývajúca pomoc pri administratíve  

a vyhodnotení nákupu z vonkajších zdrojov.

Oblastí, v ktorých by projektový manažér ocenil pomoc 

softvérovej podpory je naozaj veľa, rovnako ako aj sa-

motných produktov, ktoré túto pomoc sľubujú. Nájsť však 

všetko „pod jednou strechou“ je nepopierateľne prianím 

každého manažéra, ktorý vo svojej kariére už nejaký 

ten projekt riadil. Vybrať si zo širokej ponuky určite nie 

je jednoduché, no akýkoľvek systém si na podporu zvolí, 

najpodstatnejšie je to, aby mu prácu uľahčil, sprehľadnil  

a zefektívnil. Len tak sa môže venovať skutočnému riade-

niu projektov a spokojne konštatovať, že našiel tú správnu 

pomocnú ruku.

 VYBRANÉ PRODUKTY NA PODPORU  
PROJEKTOVÉHO RIADENIA
V nasledujúcom prehľade si uvedieme niektoré produk-

ty na podporu projektového riadenia a  portfólia projektov 

s krátkym popisom toho, čo ponúkajú. Prvú skupinu tvo-

ria produkty, ktoré môžeme nazvať celosvetovými lídrami  

v tejto oblasti. Druhú produkty vytvorené na Slovensku  

a v čechách.

SVETOVÉ PRODUKTY 

Produkt Výrobca Web:

@Task  AtTask www.attask.com

Funkcionalita:
•   plánovanie  a riadenie zdrojov,  

vyťaženosť, utilizácia
•  Ganttov diagram
•  riadenie času a úloh
•  incident manažment
•  portfólio manažment
•  integrácia s MS Outlook
•  manažment oprávnení a rolí
•  prispôsobiteľné reporty
•  dokumentácia
•  vykazovanie práce
•  podpora procesov schvaľovania

CA Clarity CA www.ca.com

Funkcionalita:
•  portfólio manažment
•  plánovanie  a riadenie zdrojov, vyťaženosť
•  riadenie rozpočtu projektu
•  predpoveď vývoja projektu
•  dashboardy a BIZ intelligence
•  risk manažment
•  incident manažment
•  nastaviteľné PM procesy
•  znalosti ľudských zdrojov
•  znalostná báza

Easy Projects 
.NET  

Logic  
Software 

www.easyprojects.net

Funkcionalita:
•  vykazovanie práce
•  risk manažment
•  požiadavky zákazníkov
•  projektová nástenka – podpora  

komunikácie tímu
•  dokumentácia
•  riadenie času a úloh, previazanosť úloh
•  tímové kalendáre
•  sledovanie míľnikov a termínov projektu
•  dashboardy
•  projektové šablóny 
•  Ganttov diagram
•   web timer - stopovanie času stráveného  

na aktivitách
•  plánovanie a riadenie zdrojov, utilizácia
•  prispôsobiteľné reporty
•  manažment oprávnení a rolí
•  integrácia s MS Project (z/do)
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HP PPM  
center 

HP www.hp.com

Funkcionalita:
•  portfólio manažment 
•  riadenie rozpočtu projektu
•  znalosti ľudských zdrojov
•  plánovanie a riadenie zdrojov,  

vyťaženosť, utilizácia
•  vykazovanie práce
•  požiadavky zákazníkov

Mariner 
Serena 
Software 

www.serena.com

Funkcionalita:
•  portfólio manažment (rôzne kritériá  

na hodnotenie projektov - scorecard)
•  dashboardy
•  integrácia MS Project (z)
•  WBS
•  plánovanie  a riadenie zdrojov, vyťaženosť,  

utilizácia
•  hodnotenie projektových parametrov v grafoch
•  podpora rôznych metrík
•  riadenie rozpočtu projektu
•  projektové šablóny

Microsoft  
Office Project 
Server  

Microsoft www.microsoft.com

Funkcionalita:
•  Ganttov diagram
•  riadenie času a úloh, previazanie úloh
•  plánovanie  a riadenie zdrojov, vyťaženosť
•  vykazovanie práce
•  podpora procesov schvaľovania
•  sledovanie míľnikov a termínov projektu
•  projektové šablóny 
•  integrácia MS Office

Planisware Planisware www.planisware.com

Funkcionalita:
•  Ganttov diagram
•  risk manažment
•  vykazovanie práce
•  riadenie rozpočtu projektu
•  plánovanie  a riadenie zdrojov, vyťaženosť
•  hodnotenie projektu pomocou earned  

value metódy
•  integrácia s MS Office
•  integrácia s MS Project (z/do)
•  dokumentácia
•  dashboardy
•  podpora hodnotenia KPI
•  „what-if“ simulácie

Planview  
Enterprise 

Planview www.planview.com

Funkcionalita:
•  integrácia s MS Project (z/do)
•  požiadavky zákazníkov
•  riadenie rozsahu projektu
•  riadenie času a úloh
•  risk manažment
•  plánovanie  a riadenie zdrojov,  

riešenie konfliktov v alokáciách
•  vykazovanie práce 
•  predpoveď vývoja projektu
•  znalosti ľudských zdrojov

Primavera Oracle www.oracle.com

Funkcionalita:
•  plánovanie  a riadenie zdrojov
•  „what-if“ simulácie
•  riadenie času a úloh
•  diagramy
•  dashboardy
•  dokumentácia
•  vykazovanie práce 
•  integrácia so SAP
•  risk manažment
•  riadenie nákladov projektu
•  vykazovanie práce

PSNext  Sciforma www.sciforma.com

Funkcionalita:
•   „what-if“ simulácie
•  vykazovanie práce 
•  riadenie času a úloh
•  riadenie rozpočtu projektu
•  plánovanie a riadenie zdrojov, vyťaženosť
•  znalosti ľudských zdrojov
•  dokumentácia
•  diskusné fóra
•  risk manažment
•  dashboardy
•  podpora procesov schvaľovania
•  Ganttov diagram

SAP RPM  SAP www.sap.com

Funkcionalita:
•  predpoveď vývoja projektu
•  prepojenia na HR systémy
•  plánovanie a riadenie zdrojov, vyťaženosť
•  podpora procesov schvaľovania
•  dashboardy
•  riadenie času a úloh
•  riadenie rozpočtu projektu
•  riadenie rozsahu projektu
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SLOVENSKÉ A ČESKÉ PRODUKTY 

Produkt Výrobca Web:

ProMan 
Pro IT  
Services 

www.proitservices.eu

Informačný systém na podporu projektového riade-
nia, spoločnosti či sledovanie incidentov.

Funkcionalita:
•  portfólio projektov
•  integrácia s MS Outlook
•  integrácia s MS Project (do)
•  vykazovanie práce
•  manažment oprávnení a rolí
•  incident manažment
•  plánovanie  a riadenie zdrojov, vyťaženosť,  

utilizácia
•  riadenie rozpočtu projektu
•  evidencia zákazníkov, dodávateľov a kontaktov
•  podpora obchodu
•  dashboardy
•  riadenie času a úloh
•  sledovanie míľnikov a termínov projektu
•  podpora procesov schvaľovania
•  predpoveď vývoja projektu
•  hodnotenie projektových parametrov v grafoch

Easy Project 
Easy  
Software 

www.easyproject.cz

Informačný systém pre riadenie firmy,  
financií a projektov.
Funkcionalita:
•  portfólio projektov
•  manažment oprávnení a rolí
•  riadenie rozpočtu projektu
•  plánovanie  a riadenie zdrojov, vyťaženosť
•  riadenie času a úloh
•  sledovanie míľnikov a termínov projektu
•  mzdová agenda
•  dashboardy
•  vykazovanie práce
•  dokumentácia

Elaine MC 
Inter-Infor-
matics 

ww.elaine.cz

Systém na riadenie projektov.
Funkcionalita:
•  portfólio projektov
•  manažment oprávnení a rolí
•  dashboardy
•  plánovanie  a riadenie zdrojov
•  riadenie nákladov projektu
•  sledovanie míľnikov a termínov projektu
•  vykazovanie práce

eWay 
eWay  
System 

www.eway-crm.cz

Modulárny produkt na riadenie projektov  
a spoločnosti.
Funkcionalita:
•  riadenie nákladov projektu
•  sledovanie produktivity zamestnancov
•  evidencia zákazníkov
•  dokumentácia
•  integrácia s MS Outlook
•  integrácia s MS Office

Instant Team 
Heaven 
Industries 

www.instant-team.com

Softvér na riadenie projektov.
Funkcionalita:
•  portfólio projektov
•  dokumentácia
•  Ganttov diagram
•  plánovanie  a riadenie zdrojov, vyťaženosť
•  riadenie času a úloh
•  upozornenie na zmeny
•  štatistiky a analýzy
•  vykazovanie práce
•  integrácia MS Project (z)

PRO  
management 

RTS www.rts.cz

Produkt určený predovšetkým  
pre stavebné a montážne spoločnosti.
Funkcionalita:
•  risk manažment
•  plánovanie  a riadenie zdrojov
•  riadenie nákladov projektu
•  integrácia z internými aj externými databázami
•  evidencia zákazníkov a kontaktov
•  podpora obchodu


